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A közmeghallgatás helyszíne: Művelődési Ház
Móricgát
A közmeghallgatás témája a falugondnok választása
lesz.
Az ügy fontosságára való tekintettel kérem, hogy –
lehetőség szerint – vegyen részt az eseményen!
Csontos Máté
polgármester

MÓRICGÁTI TÖRTÉNETEK
Klinzler tanya
Minden Móricgáti előtt ismert szó a Klinzler tanya,
habár vannak, akik nem is tudják már hogy pontosan
hol is van. Gyerekkorunkban mi is laktunk ott, és
ezáltal egy kicsit még én is részesévé váltam a
Tanya történetének. Valamikor az 1900-as évek
kezdetén a Bezsenyi dűlő bal oldalán még nem
voltak tanyák. A dűlőút jobb oldalán ősi lápos,
rekettyés terület volt, amelyben akkor még a
legmelegebb nyarakon is mindig víz csillogott. Az út
bal oldalán pedig futóhomokos, száraz terület.
Kunszentmártonról letelepült Szilák testvérek
építettek először ide tanyákat, és fáradságot nem
kímélve rengeteg homokot letalicskáztak a rétaljába.
Így zöldséges-kerteket teremtettek: úgy lent, mint
fönt az elkubikolt homok helyén. Ezeket a
természetes kerteket még ma is látni, sőt használják
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is. Kissé távolabb pedig egy jómódú zsidó
kereskedő, - aki különben Jászszentlászlón lakott építtetett egy nagy tanyát a bucka tetejére, mellé
pedig egy igen komoly borospincét. Ez a pince még
ma is a környék legnagyobb pincéje. A tanya köré
pedig hét hold igen jó homoki szőlőt ültetett. Nagyon
szép és gondozott szőlő volt ez.
A tanyába mindig egy olyan család lakott, aki
felügyelte és gondozta is a szőlőt. Sok
napszámosnak adott így munkalehetőséget. Nagyon
jó termő szőlők voltak ezek. Szüretkor megteltek a
pince óriás hordói. A ház baloldali szobája padlós,
külön bejáratú szoba volt. Klinzler Ùr itt pihent meg a
borkóstolások után. Szeretett kint, amikor csak
tehette kikocsikáztatta magát Szentlászlóról. Egy
ideig még boltot is üzemeltetett itt. A Klinzler tanya itt
Móricgáton fogalomnak számított. Mindenki ismerte.
Jól is ment minden mindaddig, amíg az új állam-
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rendszer szemet nem vetett rá. Kisajátították egyik
napról a másikra, úgy hordóstól, tanyástól, szőlőstől.
Klinzler Ùr a bejáró alá ásatta el a bor nagy részét,
talán annak a reményében, hogy majd csak
hamarosan vége lesz ennek az időszaknak. Ott
ordítoztak vele, sőt még meg is verték, de el nem
árulta, hogy hol is rejtőzik az értékes nedű. A
napszámosok sem árulták el. A Tsz megpróbálta az
adottságokat kihasználni, és művelte tovább a
szőlőket, sőt még pincemestert is rakott oda. Ezek
közül Nehéz Pista bácsi volt az, aki értette is a
mesterséget, és a tudásának köszönhetően még
évekig jó borokat rejtettek a szakszerűen rendben
tartott óriási hordók.
De a szőlők kiöregedtek, Pista bácsi is nyugdíjba
ment. Kiszedték a tökéket, elkótyavetyélték a híres
fölszerelést. Még egy darabig lakták a tanyát, de
már hosszú évek óta az enyészeté.
Nemrég elmentem és széjjelnéztem. Döbbenetes
látvány fogadott. Ajtó és ablak nélkül a ház. A
villanyvezetékek kitépve, a tető több helyen beázik.
A pinceajtó nyitva, az egész az ürességtől tátong .A
mennyezeti vastag tartó-vasgerendákat eszi a
rozsda. Ablakok nincsenek, a falak nedvesek,
dohosak. Ezzé vált az egykori mintagazdaság, amit
a Klinzler megálmodott, megalkotott.
Írta Nagy Endre

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK
SZABÁLYAI
A
tavasz
beköszöntével
a
kiskertekben
megkezdődnek a munkák. Ezen munkák közül az
egyik az avar és kerti hulladékok eltüzelése, amely
nagy odafigyelést igényel. Mivel elég egy kis szél, és
máris megtörténhet a baj. Az avart és a kerti
hulladékot csak olyan helyen és területen szabad
égetni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem
veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
Az égetést a reggeli és az esti levegőréteg
hőmérséklet változása miatt célszerű 9 és 17 óra
között szélcsendben végezni. A máglyán történő
hulladékégetés a legjobb megoldás. A máglyát az
égetés megkezdése előtt körbe kell ásni. A tűz
őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz
gyújtója köteles gondoskodni.
A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket
(vízzel telt vödör, tűzoltó készülék, kerti slag, lapát
stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetve eloltható.
Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a
parázslást meg kell szüntetni.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv) 48. § (3)
bekezdése szerint: A települési önkormányzat
képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre
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vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítása.
Amennyiben a helyi rendelkezés alapján az égetés
végezhető az alábbiakra kell felhívni az ügyfél
figyelmét:
Az (9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ):
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi
hulladékégetés
alkalomszerű
tűzveszélyes
tevékenység.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a
megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes
hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak írásban be
kell jelenteni.
A leégetendő területnek minden oldalról egyidejűleg
történő felgyújtása tilos.
A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy
az a környezetére tűzés robbanásveszélyt ne
jelentsen. Ennek érdekében az érintett szakaszokat
az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter
szélességben körül kell szántani. A fasorok,
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak
megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell
szántással biztosítani. Az égetést 30 ha-nál nagyobb
területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik
szakasz felégetése után szabad a másik szakasz
felégetéséhez hozzáfogni. Az égetés időtartamára
tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani. A növényi
hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül
hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
A növényi hulladékégetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal
stb. - meg kell szüntetni
További tájékoztatásért kérem hívja a +36-76/461605 telefonszámot, vagy látogasson el honlapunkra
a www.tuzoltosagkkfhaza.hu weboldalra.
Papp Csaba tű. hdgy.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

LOMTALANÍTÁS
A Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.

2010. május 17.-én, hétfőn
lomtalanítást végez Móricgáton.
A lomtalanítást gyűjtőjáratszerűen végzi a Kft. a
következő útvonalterv alapján:
Felső-Móricgát, Erdőszéplak, Deák F. utca, Zrínyi M.
utca, Bezsenyi dűlő.
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A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik, és tart az
útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig.
A hulladékot az ingatlan előtti közterületre
szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a
rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi
erővel legyen elvégezhető!
A lomtalanítás során a következő hulladékok
kerülnek begyűjtésre:
- nagy térfogatú lomhulladékok /szekrény, ágy, stb./
- fém, fa, papír, műanyaghulladékok,
- zöldhulladékok.
A hulladékokat a következőképpen kérjük kihelyezni:
- a kis térfogatú hulladékokat zsákban összekötözve,
- a növényi eredetű hulladékokat kévébe
összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok,
festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak,
lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolási hulladékok és minden
egyéb veszélyes hulladéknak minősülő anyagok,
háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató
elektronikai
hulladékok,
gumiabroncsok
nem
kerülnek elszállításra! Kérjük, a veszélyes hulladék
leadására vegyék igénybe hulladékudvarainkat
Kiskunfélegyháza és Csongrád településen!
Kérjük a zsákok megtöltésénél, szíveskedjenek
odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel
mozgathatóak legyenek!
Az egyéb módon kihelyezett hulladékok nem
kerülnek elszállításra!
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft.

AGRÁRKAMARAI HÍREK
Egyenlő Európát követelnek az EU új tagállamai–
hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara
Meglehetősen éles hangú és karakteres nyilatkozatot
adott ki ma hat európai uniós ország az EU 2013 utáni
agrárpolitikáját illetően. A Cseh Köztársaság,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és
Szlovákia képviselői többek között leszögezik,
számukra elfogadhatatlan a kétsebességes politika
folytatása, egységes, a közösség minden gazdálkodója
számára azonos feltételek melletti, jelentős támogatást
követelnek. Előtte a Visegrádi 4-ek agrárkamarái
üléseztek és adtak ki kommünikét a mezőgazdaságuk
kritikus helyzetéről – olvasható a Magyar Agrárkamara
Brünnben kiadott közleményében.
Két napja Brünnben tanácskoznak a V4-ek
agrárkamarái, illetve szakértőik ma Lettország és
Litvánia érdekképviselőivel közösen kialakították a
2013 utáni közös agrárpolitikával kapcsolatos
számukra elfogadható minimális követelményeit,
amelyet várhatóan Bulgária, Románia és Észtország is
megerősít.
A hangvétel meglehetősen éles volt, ugyanis a
legnagyobb Európai Unión belüli agrár-érdekképviselet,
a COPA-COGECA és a régi tagállamok képviselői sem
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képviseltették magukat a tanácskozáson, attól tartván,
hogy ott olyan követelésekhez kell a nevüket adni,
melyek más, meghatározó uniós tagországok
érdekeivel ellentétesek. (Erre föl válaszként a szlovák
és cseh érdekképviseletek azzal fenyegetőznek, hogy
bojkottálják a szervezet munkáját, és nem fizetnek
tagdíjat sem.)
Meglehetősen kényes ügy ugyanis a 2013 utáni Közös
Agrárpolitika (KAP). Az EU 27 tagországainak más és
más az érdeke, ezek összefésülése most kezdődik, a
COPA-COGECA nem akar már most állást foglalni.
Nem így Cseh Köztársaság, Magyarország, Lettország,
Litvánia, Lengyelország és Szlovákia. Szerintük annak
érdekében, hogy az európai mezőgazdasági termelők
helyzete kiegyensúlyozott legyen a jövőben a
támogatási rendszert az egyenlőség elve alapján kell
alakítani.
A három részből álló Nyilatkozat első fejezetében a
jelenlegi helyzetet rögzítették a felek, melynek
lényege, hogy mostanra lényegesen csorbultak az
eredeti közös agrárpolitika célkitűzései, azaz a
tagállamok között óriási egyenlőtlenségek alakultak
ki. Ez érinti mind a termelői jövedelmeket,
versenyképességet, az esélyegyenlőtlenséget, a
támogatottsági szintet. Emiatt az új tagországok
mezőgazdasága és gazdálkodói versenyhátrányt
kénytelenek elviselni a régiekkel szemben, ami
mára
egyes
szektorokban
–
főként
az
állattenyésztésben – ellehetetleníti a termelést.
Mindezek miatt – állapítja meg a Nyilatkozat második
fejezete – a KAP-nak a 2013 utáni időszakban
szolgálnia kell az európai mezőgazdaság fejlődését,
a termelés felfuttatását, ezzel az élelmiszerrel
történő ellátást, a világpiaci pozíció erősítését és
természetesen a vidéki területek fenntartható
fejlődését és a környezetvédelmet.
A hat ország szerint az erős – és nem gyengített, mint
egyes tagországok ma felvetik – KAP a stabil Európa
alapja és eszköze. Az Unió Római Szerződésének
alapelveinek, a szolidaritásnak, azaz egyenlő jogokat
és kötelezettségeket alkalmazó közös agrárpolitikának
kell megvalósulnia.
A jövőben is várható a mezőgazdasági termékek
árainak drasztikus ingadozása, ezért a KAP-nak ezt
tudnia kell kezelnie a jövőben. A legfontosabb egyik
ilyen elem lehet a közvetlen agrártámogatások köre,
melyeket tovább kell erősíteni a Nyilatkozat szerint –
olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.
A hat ország képviselői leszögezték, hogy a
közvetlen támogatások kialakításának menetéből ki
kell vonni a történelmi bázis intézményét, nem
javasolják, hogy kizárják, csökkentsék vagy
modulálják a közvetlen támogatásokat.
A Nyilatkozatban a mezőgazdasági termelők
védelméről is szó esik: jogi garanciákat követelnek
a multinacionális kereskedelmi láncok veszélyes
magatartása ellen, emellett a gazdálkodók túlzó
adminisztrációs terheit is csökkentenie kell az
érdekvédők szerint az új KAP-nak. A Magyar
Agrárkamara javaslatára került a pontok közé, hogy
a KAP-nak növelnie kell a mezőgazdaság
elfogadottságát, az uniós lakosságot meg kell arról
győzni, hogy az agrárium nem csak élelmiszert állít
elő, hanem olyan közjavak tömegét, melyet más
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ágazat képtelen, ezzel az élhető környezet, a kultúrtáj
kialakulását,
a
rekreáció
lehetőségét,
a
környezetvédelmet szolgálja, s nem mellékesen fontos
szerepet játszik a fenntartható vidék fejlesztésében.
A Nyilatkozat harmadik szakasza így szól:
„A Cseh Köztársaság, Bulgária, Észtország,
Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország,
Románia és Szlovákia képviselői ezért a
következőket követelik:
Ezért, elutasítunk bármilyen átmeneti időszakot a
közvetlen támogatások kiegyenlítését illetően 2013
után. Másrészről viszont, egyenlő bánásmódot, és a
közvetlen támogatások egyenlő szintjét kérjük az
EU–27-re vonatkozóan, legkésőbb 2014-től, és
kérjük, hogy egyidejűleg a történelmi bázis elvét is
töröljék el.
Erős és hatékony KAP-ot szeretnénk fenntartani,
amely nem lenne a nemzeti költségvetések egyre
nagyobb
terhére
a
támogatások
közös
finanszírozása miatt.”
Forrás: MA
Sebestyén János ÚMVP tanácsadó
Magyar Agrárkamara

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Anyakönyvi hírek
2010. március hónapban anyakönyvi esemény nem
történt.
Értesítjük Móricgát lakosságát, hogy április 15.-én,
/csütörtökön/ délelőtt 9-től 11 óráig a Móricgáti
Művelődési Házban véradást szervezünk.

HÁZIASSZONYOK ROVATA
Nanuk szelet
Hozzávalók: a tésztához:
30 dkg porcukor, 4 tojás, 6 evőkanál hideg víz, 10
dkg liszt, késhegynyi szódabikarbóna, 20 dkg darált
dió.
A krémhez:
2,5 dl tej, 3 púpos evőkanál rétesliszt, 2 csomag
vaníliás cukor, 25 dkg vaj, 20 dkg cukor, 1 tojás.
Csokoládé máz: 10 dkg étcsokoládé, 5 dkg vaj
Elkészítés:
Tészta: A 30 dkg porcukrot kikeverjük a 4
tojássárgával és a 6 evőkanál hideg vízzel.
Hozzáadjuk a 10 dkg lisztet, a késhegynyi
szódabikarbónát, majd a darált diót és a 4 tojás
keményre vert habját. Előmelegített sütőben,
sütőpapírral bélelt, közepes tepsibe tesszük a
tésztát és kb. 200 fokon 20-25 perc alatt megsütjük.
Tűpróbával ellenőrizzük!
Krém: 2,5 dl tejet öntünk egy fazékba,
hozzákeverünk 3 púpos evőkanál réteslisztet és 2
csomag vaníliás cukrot, majd sűrűre főzzük, és
kihűlésig időnként megkeverjük. Ezután egy külön
tálban kikeverünk 25 dkg vajat, 20 dkg cukrot és 1
egész tojást, és a lisztes krémhez keverjük. A kész
homogén krémet a tészta tetejére simítjuk.
Csokoládémáz: Gőz felett felolvasztjuk a csokoládét
és a vajat, majd szépen elkenjük a krémes
sütemény tetején. Tálalásig hűvös helyen tartjuk!
www.mindmegette.hu

GYEREKEKNEK

MEGHÍVÓ ANYÁK NAPJÁRA
Római Katolikus templomunkban
2010. május 2.-án a 11 órai
szentmisére
anyák
napi
megemlékezésünkrenagy
szeretettel várunk minden kedves
édesanyát és nagymamát.

Bihalné Győri Edit hitoktató
és hittanos csoportja

HUMOR
Három ember iszogat némán egy kocsmában.
Egyszer az egyik sóhajt egy nagyot.
Kis idő múltán a másik lemondóan legyint.
Mire a harmadik köp egyet a padlóra.
Ezt már megelégeli a kocsmáros és odaszól:
-Nana, csak semmi politizálás!
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Emelkedő sorrendben kösd össze a számokat és
megláthatod a képet. Ha a megfejtést behozod a
szerkesztőségbe édességet kapsz jutalmul.
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